
 

Camprodon 
 ACTVC- Trenet turístic de la Vall de Camprodon ( MATINS: RUTES PER LA VALL de 10.00h. a 

13:30h.; TARDES: RUTA CAMPRODON VILA de 17:00h. a 20:30h.) 

 A les 11:00h, visita guiada del poble de Beget, punt de trobada: aparcament del poble.  Preu: 
general 5 euros. Estudiants, aturats i joves: 2,50 euros. Menys de 12 anys gratuït. Reserva a 
informacio@vallscatalanes.org o +0033 6775880349. Idioma: francès 
Organitza: País d’Art i d’Història Transfronterer 

Llanars 
 A les 17:30h, visita guiada del poble de Llanars punt de trobada: davant l’ajuntament del 

poble.  Preu: general 5 euros. Estudiants, aturats i joves: 2,50 euros. Menys de 12 anys gratuït. 
Reserva a informacio@vallscatalanes.org o +0033 6775880349. Idioma: francès 
organitza: País d’Art i d’Història Transfronterer 
 

Vilallonga de Ter – La Roca 
 A les 15:00hh, visita guiada del poble de La Roca punt de trobada: aparcament del poble.  

Preu: general 5 euros. Estudiants, aturats i joves: 2,50 euros. Menys de 12 anys gratuït. 
Reserva a informacio@vallscatalanes.org o +0033 6775880349. Idioma: francès 
organitza: País d’Art i d’Història Transfronterer 

Camprodon 
 ACTVC- Trenet turístic de la Vall de Camprodon ( MATINS: RUTES PER LA VALL de 10.00h. a 

13:30h.; TARDES: RUTA CAMPRODON VILA de 17:00h. a 20:30h.) 

 A les 18:00h, xocolatada al pavelló vell de Camprodon a càrrec de ADVAC 

 
Sant Pau de Segúries 

 Festa Major 
o A les 16:00h, Església vella, La Rectoria : Repicada de campanes anunciant el 

començament de la festa amb l’hereu i la pubilla  
o A les 16:30h, a la Plaça de la Generalitat: Espectacle infantil amb Màgic Raül  
o A les 19:30h, Pregó de Festa Major amb l’hereu i la pubilla, seguidament nova edició de 

la fira a la fresca amb degustació de tastets i cervesa artesana a 2€ 
o A les 23:30h, Gimcana nocturna (+16 anys) sortida des del pavelló  

Agenda d’activitats de la Vall de Camprodon 

de l’1 al 30 de setembre 2016 

1 setembre 

2 setembre 

Mancomunitat de Municipis de la Vall de Camprodon 
Camprodon— Llanars— Molló- Sant Pau de Segúries- Setcases - Vilallonga de Ter 

mailto:informacio@vallscatalanes.org


Camprodon 
 ACTVC- Trenet turístic de la Vall de Camprodon ( MATINS: RUTES PER LA VALL de 10.00h. a 

13:30h.; TARDES: RUTA CAMPRODON VILA de 17:00h. a 20:30h.) 

 A les 10:00h, Golf – Oncolliga en benefici contra el càncer, al golf de Camprodon 
 

Sant Pau de Segúries 
 Festa Major 

o A les 8:30h, IX caminada popular amb guiatge gentilesa del consorci del ter 
o A partir de les 9:00h, tir al plat local i general al coll de la Salarca 
o A les 12:00h, al pavelló poliesportiu bàsquet 3X3 mixt 
o A les 16:00h, Campionat popular de botifarra 
o A els 17:00h, Gimcana familiar (inici a la Plaça de la Generalitat) 
o A les 18:00h, a la Plaça Estabanell, audició de sardanes amb la cobla osona  
o A les 19:30h, A la Plaça Estabanell, Castellers de Figueres 
o A les 20:00h, Missa vespertina  
o A les 23:30h, Al pavelló municipal Concert a càrrec de La banda del Coche Rojo, 

seguidament  Discomòbil amb Adrià Ortega (DJ dels 40 principals) 
 

Setcases 
 A les 08:00h, sortida cursa BTT territori d’isards Atack  

 A les 17:00h, XV trobada d’acordionistes i músics sense solfa  
 

Camprodon 
 ACTVC- Trenet turístic de la Vall de Camprodon ( MATINS: RUTES PER LA VALL de 10.00h. a 

13:30h.; TARDES: RUTA CAMPRODON VILA de 17:00h. a 20:30h.) 

 A les 10:00h, Trail de Coll d’Ares. sortida de Prats de Molló Cursa Prats de Molló – Camprodon, 
(Arribada) 
*A les 8:00h, un bus gratuït portarà els corredors de Camprodon a Prats de Molló, inscripcions 
a l’Oficina de turisme de Camprodon, la de prats de Molló o el mateix dia a partir de les 8:00h 
a Parts de Molló  

 A les 19:00h, presentació del llibre “Bèstia, bèstia” a càrrec de Jordi Remolins a la sala de plens 
de l’Ajuntament de Camprodon 

Molló 
 A les 11:00h, últim dia de piscina  

 
Sant Pau de Segúries 

 Festa Major 
o A les 11:30h, a la Plaça Major: La cobla Genisenca començarà la  tradicional cercavila  

pels principals carrers del poble juntament amb el gegant de Sant Pau i els capgrossos 
de la ZER, gentilesa de l’AMPA de l’escola Els Pinets, per acompanyar-nos a l’Oficin 
Solemne que tindrà lloc a l’església parroquial Nou tempre a les 12:00h 

o En acabar ala Plaça de la Generalitat, ens oferiran 3 sardanes 
o A les 17:30h, A la Plaça de la Generalitat audició de sardanes amb la cobla genisenca 
o A les 19:00h, al pavelló municipal concert de Góspel amb tastet de Góspel  
o En acabar sopar de pinxos a la Plaça de l’era 
o A les 22:30h, al pavelló municipal: ball de festa major amenitzat per Genions  
o Seguidament, concert amb Miquel del Roig i discomòbil, a la mitja part elecció de la 

pubilla i l’hereu  

Agenda d’activitats de la Vall de Camprodon 

de l’1 al 31 d’agost 2016 

3 setembre 

4 setembre 



 
Camprodon 

 ACTVC- Trenet turístic de la Vall de Camprodon ( MATINS: RUTES PER LA VALL de 10.00h. a 
13:30h.; TARDES: RUTA CAMPRODON VILA de 17:00h. a 20:30h.) 

 
Sant Pau de Segúries 

 Festa Major 
o De 10:00h a 14:00h, al pati de les escoles, inflables  al pati de les escoles 
o A les 11:00h, Al Polígon industrial El Mariner: Cursa d’habilitats amb cotxe  
o A les 12:00h, Missa en sufragi dels difunts 
o A partir de les 14:00h, al pavelló municipal: Dinar Popular  
o Seguidament, jocs de cucanya per a totes les edats i ball amb Joan i Anna, en acabar 

cercavila i ball de la maniera amb Tukantú batucada i festa de l’escuma a la Plaça de la 
Generalitat  

o A les 21:00h, des del pati de les escoles: castell de focs artificials a càrrec de Pirotècnia 
igual  

o A les 22:30h, Al pavelló municipal, Espectacle de “cuixa i pernil” amb les actuacions de: 
Ballet Glamour, Ramón l’humorista, Mag Fèlix i la vedet Tània Celaya.  

 

Camprodon 

 ACTVC- Trenet turístic de la Vall de Camprodon ( MATINS: RUTES PER LA VALL de 10.00h. a 
13:30h.; TARDES: RUTA CAMPRODON VILA de 17:00h. a 20:30h.) 

Camprodon 

 ACTVC- Trenet turístic de la Vall de Camprodon ( MATINS: RUTES PER LA VALL de 10.00h. a 
13:30h.; TARDES: RUTA CAMPRODON VILA de 17:00h. a 20:30h.) 

Camprodon 
 ACTVC- Trenet turístic de la Vall de Camprodon ( MATINS: RUTES PER LA VALL de 10.00h. a 

13:30h.; TARDES: RUTA CAMPRODON VILA de 17:00h. a 20:30h.) 

 A les 12:00h, aplec de la Mare de Déu del Roure, missa a la capella de la Mare de Déu del 
Roure i tot seguit vermut popular emmetzinat pel grup musical Vora del ter 

 A les 18:00h, rosari a la capella  

 

Camprodon 
 ACTVC- Trenet turístic de la Vall de Camprodon ( MATINS: RUTES PER LA VALL de 10.00h. a 

13:30h.; TARDES: RUTA CAMPRODON VILA de 17:00h. a 20:30h. 

Sant Pau de Segúries 
 A les 21:00h, concert de cant i piano a l’església de Sant Pau de Segúries  

5 setembre 

6 setembre 

7 setembre 

8 setembre 

9 setembre 



Camprodon 

 ACTVC- Trenet turístic de la Vall de Camprodon ( MATINS: RUTES PER LA VALL de 10.00h. a 
13:30h.; TARDES: RUTA CAMPRODON VILA de 17:00h. a 20:30h.) 

 A les 10:00h, gran campionat de golf a favor de l’oncolliga  

 A les 18:00h, xerrada: dones i esport : Emma Roca,  
 

Molló 
 Durant tot el dia Fira de La Trumfa a Molló 

o A les 11:00h, Taller de cuina amb trumfes per la mainada. Activitat gratuïta destinada als 
menors de 14 anys 

o A les 11:30h, Degustació de la Trumfa a càrrec dels restaurants del municipi. Preu 
degustació 1 euro. Comprar tiquets mateix dia 

o A les 13:00h, Concurs "El teu pes en trumfes"-Aconsegueix els mateixos quilos de 
l'autèntica trumfa de Molló, obsequi de la Cooperativa Ramadera de Molló 

o A les 17:00h, VIII Campionat local de pelar trumfes. Inscripcions 5 minuts abans del 
concurs  

 A les 11:00h, visita guiada del poble de Molló, idioma:català Preu: general 5 euros. Estudiants, 
aturats i joves: 2,50 euros. Menys de 12 anys gratuït. Reserva a informacio@vallscatalanes.org o 
+0033 6775880349.  Idioma: català 
Organitza: País d’Art i d’Història Transfronterer 

 A les 20:00h, Festival de Música de la Vall de Camprodon, actuació: SARABAT a la Sala de ball 
de Molló  

 
Llanars 

 A les 18:00h, visita guiada al poble de Llanars, idioma: català Preu: general 5 euros. Estudiants, 
aturats i joves: 2,50 euros. Menys de 12 anys gratuït. Reserva a informacio@vallscatalanes.org o 
+0033 6775880349. Idioma: català 
Organitza: País d’Art i d’Història Transfronterer 
 

Setcases 
 A les 16:00h, visita guiada del poble de Setcases, idioma: francès Preu: general 5 euros. 

Estudiants, aturats i joves: 2,50 euros. Menys de 12 anys gratuït. Reserva a 
informacio@vallscatalanes.org o +0033 6775880349.  Idioma: català 
Organitza: País d’Art i d’Història Transfronterer 

Camprodon 
 ACTVC- Trenet turístic de la Vall de Camprodon ( MATINS: RUTES PER LA VALL de 10.00h. a 

13:30h.; TARDES: RUTA CAMPRODON VILA de 17:00h. a 20:30h.) 
 

La Roca (Vilallonga de Ter) 
 Festa Major 

o A les 12h. Missa i seguidament Arrossada Popular i Ball amb el trio “Què Tal”. 

10 setembre 

11 setembre 

12 setembre 



 

Camprodon 
 A les 18:00h, xerrada a càrrec de Laia Sanz i Pla-Giribert, al Casal Camprodoní  

 

Setcases  
 XIV Fira del bolet, durant tot el dia: parades, tallers, recerca de bolets, inflables gratuïts,  

 A les 19:00h, Glòria Garcés Trio, a la sala dels estudis  

 
Vilallonga de Ter  

 2ª festa de la gent Gran  

Setcases  
 XIV Fira del bolet, durant tot el dia: parades, tallers, recerca de bolets, inflables gratuïts 

Camprodon 
 A les 15:00h, visita guiada al poble de Camprodon, punt de trobada: davant l’Oficina de 

Turisme de Camprodon. Preu: general 5 euros. Estudiants, aturats i joves: 2,50 euros. Menys 
de 12 anys gratuït. Reserva a informacio@vallscatalanes.org o +0033 6775880349.  Idioma: 
francès 
Organitza: País d’Art i d’Història Transfronterer 

Llanars 

 Festa Major 
o A les 14h, repic de campanes d'inici de festa major a càrrec del campaner 
o A la tarda: Engalanament de carrers 
o A les 18h, a la plaça de l'Om: Taller infantil: confecció de capgrossos 
o A les 19h, a la sala de festes: Venda de samarretes de la Festa Major i del nou CD de 

sardanes que va enregistrar la Selvatana (inclou la sardana Llanars Festiu) 
o A les 21:30h, al passeig de Mn. Lluís Suriñach: Animació musical, focs artificials d'inici de 

Festa Major i cercavila a càrrec de la Sinforosa 
o A les 22h, sopar del jovent 
o A les 00:30h, a la sala de festes: Disco mòbil 

 
 
 
 
 

17 setembre 

18 setembre 

22 setembre 

23 setembre 



Llanars 

 Festa Major 
o A les 10:00h: Visita del jurat a tots els carrers engalanats del poble 
o De 12:30 a 14h i de 17 a 21h, exposició dels 50è aniversari de les escoles "Les Moreres" 
o De 12 a 14h i de 17 a 21h, a la sala de plens de l'Ajuntament, 2on concurs-exposició de 

rams silvestres 
o A les 11:00h, a l'Església de St. Esteve: Celebració de l'Eucaristia, ofertori amb veneració 

als Sants Metges i processó. La Cobla Genisenca acompanyarà cantant la missa. 
o A les 12:00h, al balcó de l'Ajuntament: Pregó de Festa Major, a càrrec de Catalina 

Cañellas, Llanarenca de l'any 2015 
o A les 12:15h, a la Sala de plens de l'Ajuntament, presentació de l'escut oficial de Llanars 
o A les 12:45h, a la plaça de l'Om: dues sardanes amb la Cobla Genisenca. 
o A les 16:30h, a la sala de festes: Espectacle d'animació infantil amb Jordi Tonietti 
o A les 16:45h, a la pista poliesportiva: Partit de futbol infantil (fins a 12 anys) 
o A les 17:30h, a la pista poliesportiva: Partit de futbol: Casats contra solters. 
o A les 18:00h, a la plaça de l'Om: Audició de sardanes amb la Cobla Tres Vents de la 

Catalunya nord 
o A les 00:00h, a la sala de festes: Gran ball de nit, amb l'Orquestra Anònima i versions 

amb Mala Fama 

Llanars 

 Festa Major 
o A les 11:00h, a l'Església de St. Esteve: Missa solemne, presidida pel Pare Josep Baquer, 

cantada amb acompanyament de l'organista Victòria Katsyuba 
o De 12 a 14h i de 17 a 21h, exposició dels 50è aniversari de les escoles "Les Moreres" 
o De 12 a 14h i de 17 a 21h, a la sala de plens de l'Ajuntament, 2on concurs-exposició de 

rams silvestres 
o A les 12:00h, a les escales de l'església, foto de grup de tots els Llanarencs i a la plaça de 

l'Om ball de la geganta Roser i capgrossos i concert de Gumbo Jass Band amb la música 
de New Orleans, amb vermut popular 

o A les 16:30h, a la sala de festes: Espectacle d'animació infantil 
o A les 17h, a la plaça de l'Om: Cinc sardanes, amb la cobla Mediterrània 
o Tot seguit, a la plaça de l'Om: Danses tradicionals catalanes, amb els Dansaires de l'Om i 

l'esbart dansaire convidat 
o A les 23:00h, a la sala de festes: Gran concert de festa major i ball de nit amb la Parfills 

Orquestra. Després del concert es lliuraran els premis de l'engalanament de carrers, i del 
concurs de rams silvestres i es proclamarà "el Llanarenc de l'any" 

 

Llanars 

 Festa Major 
o A partir de les 12:00h, al Camp del tir: Arrossada 
o A les 16:00h, al Camp del tir: Activitats variades d'entreteniment amb l'espectacle 

Xarivari Blues de la companyia "Circ l'os"  
o A les 19:00h, a la sala de festes: Ball de tarda amb l'Amadeu 

24 setembre 

25 setembre 

26 setembre 



 

Llanars 

 Festa Major 
o A les 10:00h, al Camp del tir: Esmorzar i tir al plat. 

* Els tiradors han de disposar del corresponent permís.  
o A les 16:00h, a la plaça de l'Om: Trobada de dones per anar a caminar. 
o A les 16:00h, a la sala de festes: Tradicional campionat de truc. 
o Tot seguit, a la sala de festes: Ball de fi de festa amb el músic Zdzislaw Grygus 

Setcases 

 Festa Major 

Setcases 

 Festa Major 
 

Concurs de fotografia de la Vall de Camprodon  

 Del 23 d’agost al 12 d’octubre – admissió de fotografies 

 Del 12 de novembre al 22 de novembre – Votació popular al Facebook 

 Dissabte 3 de desembre – Lliurament de premis  

27 setembre 

29 setembre 

30 setembre 

ALTRES ACTIVITATS 


